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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

IV, 

V. 

de extra middelen ter hoogte van structureel 1,524 miljoen euro vanaf 2019 voor de invoering 
van het abonnementstarief Wmo conform bestaand beleid te verrekenen met het programma 
Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de ontwerpbegroting 2019; 
de extra middelen ter hoogte van structureel € 770.000,- vanaf 2019 voor 
volumeontwikkelingen in het sociaal domein conform bestaand beleid te verrekenen met het 
programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de ontwerpbegroting 2019; 
de uitname uit de algemene uitkering van € 180.000,- in 2018 oplopend tot € 552.000,- vanaf 
2021 voor de taak Veilig Thuis te verrekenen met de algemene middelen; 
de verlaging van de integratie-uitkering Wmo van € 16.000,- in 2018 conform bestaand beleid 
te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
begroting 2018; 
de extra bijdrage van € 33.000,- in 2018, € 90.000,- in 2019 en € 62.000,- vanaf 2020 die wordt 
ontvangen ter compensatie van de verlaging van de eigen bijdrage bij beschermd wonen 
conform bestaand beleid te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit 
te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de ontwerpbegroting 2019; 

Samenvatting 

Dinsdag 20 maart 2018 is de maartcirculaire gemeentefonds verschenen. Dit betreft een extra circulaire die 
is uitgebracht in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen. In de circulaire zijn uitsluitend de financiële 
gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. 
De circulaire bestaat voor een groot deel dan ook uit herhaling van teksten vanuit het IBP. 
Momenteel vindt de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk plaats waar gemeenten zoals gebruikelijk in de 
meicirculaire 2018 over worden geïnformeerd. Net als voorgaande jaren wordt dan ook de uitkeringsbasis 
(aantal inwoners, bijstandsontvangers, enz.) geactualiseerd. 
Eerder bent u al over de uitkomsten van de Startnota van het Rijk geïnformeerd (zie brief nr. 6667983). In 
het IBP zijn de financiële afspraken vanuit de Startnota herbevestigd. 
De maartcirculaire 2018 leidt tot een voordeel van 2,9 miljoen euro in 2018 oplopend tot 41,6 miljoen euro 
vanaf 2022. Ten opzichte van de Startnota betekent dit een nadeel van 1,7 miljoen euro in 2018. Het effect 
van de maartcirculaire 2018 op de latere jaren wijkt in geringe mate af van de effecten eerder gegeven 
vanuit de Startnota. De extra financiële ruimte die ontstaat is volledig nodig om staande ontwikkelingen en 
tekorten af te dekken. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

VI, 

VII. 

VIII. 

IX. 
X, 

XI. 

de verhoging van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang van € 383.000,- in 2018, 1,032 
miljoen euro in 2019, 1,087 miljoen euro in 2020 en 1,241 miljoen euro vanaf 2021 conform 
bestaand beleid te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 
verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de ontwerpbegroting 2019; 
de verhoging van de herindelingsbijdrage van € 36.000,- in 2018 te verrekenen met het 
programma College, raad en gebiedsgericht werken en dit te verwerken in de begroting 2018; 
het terugdraaien van de verwachte verhoging van € 408.000,- van de integratie-uitkering Sociaal 
domein in 2018 als gevolg van de grenscorrectie Meerstad te verrekenen met het programma 
Welzijn, gezondheid en zorg; 
de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene 
regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 
het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Aanleiding en doel 

Dinsdag 20 maart 2018 is de maartcirculaire gemeentefonds verschenen. Dit betreft een extra circulaire die 
is uitgebracht in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen. In de circulaire zijn uitsluitend de financiële 
gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. 
De circulaire bestaat voor een groot deel dan ook uit herhaling van teksten vanuit het IBP. •. 
Momenteel vindt de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk plaats waar gemeenten zoals gebruikelijk in de 
meicirculaire 2018 over worden geïnformeerd. Net als voorgaande jaren wordt dan ook de uitkeringsbasis 
(aantal inwoners, bijstandsontvangers, enz.) geactualiseerd. 

Eerder bent u al over de uitkomsten van de Startnota van het Rijk geïnformeerd (zie brief nr. 6667983). In 
het IBP zijn de financiële afspraken vanuit de Startnota herbevestigd. Het IBP leidt daarmee tot dezelfde 
financiële uitkomsten als eerder gemeld bij de effecten van de Startnota. In dit voorstel zal worden 
ingegaan op de consequenties van de maartcirculaire 2018 voor Groningen voor de jaren 2018-2022 ten 
opzichte van het beeld geschetst bij de Startnota. 

Financiële consequenties 

Concerneffect maartcirculaire 2018 
In onderstaande tabel wordt het effect van de maartcirculaire op de algemene middelen vergeleken met het 
financiële beeld dat eerder is gegeven bij de Startnota. 

(min €) 2018 2019 2020 2021 2022 
Effect Maartcirculaire 2018 2,9 12,8 22,8 30,7 41,6 
Effect Startnota op algemene uitkering 4,6 13,4 23,4 31,2 41,0 

Verschil -1,7 -0,6 -0,6 -0,5 0,6 

Uit bovenstaande blijkt dat de maartcirculaire leidt tot een negatieve bijstelling van 1,7 miljoen euro in 
2018, maar in de jaren daarna niet veel afwijkt van het beeld eerder gegeven bij de Startnota. Het nadelige 
verschil in 2018 wordt verklaard door de uitname van 100 miljoen euro uit het gemeentefonds voor door 
gemeenten ervaren knelpunten in het sociaal domein (de zogenoemde 'stroppenpot'). Hoe hoog de 
bijdrage uit deze voorziening aan Groningen wordt is op het moment van schrijven van dit voorstel nog niet 
bekend. 

Bij de Startnota (en later het IBP) is aangegeven dat gemeenten geacht worden een aantal ontwikkelingen 
te dekken uit de extra financiële ruimte. Bij het opstellen van het IBP is door gemeenten en de VNG een 
cijfermatige opstelling gemaakt om een beeld te krijgen van de financiële ruimte die gemeenten zouden 
krijgen door het IBP. Uit de cijfermatige opstelling blijkt dat gemeenten de extra financiële ruimte volledig 
nodig hebben om de eigen loon- en prijsstijgingen op te vangen en de tekorten in het sociaal domein af te 
dekken. 
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Naar aanleiding hiervan hebben we voor Groningen ook een globale - en onderbouwd met aannames -
schatting gemaakt van de ontwikkelingen die we moeten opvangen vanuit de extra financiële ruimte door 
het IBP. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 worden de verschillende ontwikkelingen nauwkeuriger 
in beeld gebracht. In de volgende tabel wordt een cijfermatige toelichting over de verschillende jaren 
gegeven: 

(x € min.) 2018 2019 2020 2021 2022 
Effect IBP op algemene uitkering +5 +13 +23 +31 +41 

Verwachte ontwikkelingen vanuit IBP 
• Doorwerking hogere nominale 

ontwikkelingen 
• Loon- en prijsontwikkelingen sociaal 

domein 
• Volumegroei sociaal domein 
• Doorwerking tekort sociaal domein 

2017 
• Structureel tekort BUIG 
Aanpassing systematiek BCF plafond 
Totaal verwachte ontwikkelingen -9 -21 -29 -36 -43 

Saldo -4 -8 -6 -5 -2 

De conclusie is dat de extra financiële ruimte vanuit het IBP volledig nodig is om staande ontwikkelingen 
(zoals loon- en prijsstijgingen), tekorten in het sociaal domein en verwachte ontwikkelingen in het BTW 
compensatiefonds' af te dekken. Hiermee is er geen ruimte voor ambities vanuit het IBP. 

Overheveling integratie uitkering Sociaal domein 
In de maartcirculaire is de overheveling van het integreerbare deel van de integratie uitkering Sociaal 
domein naar de algemene uitkering verwerkt. De bijbehorende verdeelmodellen zijn in de circulaire echter 
nog niet gewijzigd. De komende maanden vindt verdere (technische) uitwerking plaats. De precieze 
uitwerking van de overheveling volgt in de meicirculaire 2018. 

Overeenstemming over door gemeenten ervaren tekorten in het sociaal domein 
Met het IBP hebben het Rijk en de VNG overeenstemming bereikt over de door gemeenten ervaren tekorten 
in het sociaal domein. Hierbij zijn vier afspraken gemaakt: 

1. Een voorziening voor de door gemeenten ervaren knelpunten; 
2. Procesafspraak onderzoek overgang middelen jeugd naar algemene uitkering; 
3. Objectivering BUIG; 

4. Geen open einde regelingen voor gemeenten bij uitwerking maatregelen regeerakkoord. 

In de maartcirculaire is per afspraak een nadere toelichting gegeven: 
1. Een voorziening voor de door gemeenten ervaren knelpunten 

Met het IBP is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd 
worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang 
van de voorziening is 200 miljoen euro. De voorziening wordt gevuld met 100 miljoen euro in 2018 vanuit 
het rijk en 100 miljoen euro in 2018 vanuit de algemene uitkering (hiervoor moet nog een besluit worden 
genomen op de ledenvergadering van de VNG in juni). In de circulaire wordt niet gesproken over een 
mogelijke voorziening in 2019. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd 
door de VNG. Verdere informatie volgt in de septembercirculaire 2018. 

2. Procesafspraak onderzoek overgang middelen jeugd naar algemene uitkering 

' Momenteel wordt er in de gemeentefondscirculaires uitgegaan van een jaarlijks oplopende onderuitputting op 
het BTW compensatiefonds die leidt tot een jaarlijks oplopend voordeel in het gemeentefonds. De VNG geeft aan 
dat deze reeks niet meer realistisch is door toegenomen investeringen van gemeenten. De VNG adviseert daarom 
geen rekening meer te houden met eventuele overschotten vanuit het BTW-compensatiefonds, In Groningen 
worden de gemeentefonds circulaires gevolgd. Het laten vervallen van de verwachte vrijval vanuit het BTW-
compensatiefonds leidt tot een nadeel. 
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Nu afgesproken is dat de integreerbare middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein per 2019 
overgaan naar de algemene uitkering, is met het IBP afgesproken dat een eenduidig beeld van de feiten met 
betrekking tot het onderdeel Jeugd kan helpen deze overgang naar de algemene uitkering verder vorm te 
geven. Afgesproken is om een onderzoek uit te voeren naar de verschillen tussen de uitgaven van 
gemeenten, de bestemming daarvan en de verdeling. Dit onderzoek zal worden meegenomen in het 
lopende onderzoekstraject naar de verdeelmodellen in het sociaal domein van het Ministerie van BZK. 
Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2018. 

3. Objectivering BUIG 
Met het IBP heeft het kabinet toegezegd een handreiking te willen doen en voor een aantal onderdelen ten 
aanzien van de gebundelde uitkering bijstand (BUIG) de Raad voor Openbaar bestuur (ROB) om advies te 
vragen. De taakopdracht voor de ROB wordt als volgt: 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van bijstand. De financieringssystematiek voorziet erin 
dat het Rijk een macrobudget verstrekt dat toereikend is voor de geraamde lasten en dat gemeenten via het 
objectief verdeelmodel geprikkeld worden om uitgaven te beperken. Het Rijk en gemeenten vragen de ROB 
om een analyse te maken, of en zo ja hoe, de beoogde prikkelwerking wordt beïnvloed door het tijdstip van 
de bekendmaking van budgetten en de gemeentelijke begrotingscyclus, de financiering van 
vangnetuitkeringen, en de verhoogde in- en uitstroom van statushouders. Eventueel kan - als de ROB dit 
relevant vindt-de impact van nacalculatie hierin worden meegenomen. Bij voorkeur adviseert de ROB 
hierover voor de zomer. 

Daarnaast wordt in de circulaire gemeld dat het extra accres in het gemeentefonds ruimte zou moeten 
bieden om meer te investeren in participatie en werk, waardoor een daling van het aantal personen met een 
bijstandsuitkering wordt verwacht. 

4. Geen open einde regelingen voor gemeenten bij uitwerking maatregelen regeerakkoord 
Er zijn zorgen bij gemeenten dat de invoering van het abonnementstarief en de bewindvoering kosten 
veroorzaken bij gemeenten, die zij niet kunnen beïnvloeden. Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat 
gezamenlijk zal worden verkend hoe inhoudelijk een uitvoerbare regeling kan worden vormgegeven. In het 
bestuurlijk overleg tussen de VNG en het Ministerie van VWS van 14 maart jongstleden is afgesproken dat 
in het bestuurlijke overleg van 24 april concluderend wordt gesproken over de vormgeving van de 
maatregel met betrekking tot het abonnementstarief. Op het punt van de kosten voor beschermingsbewind 
is de VNG betrokken bij de vormgeving van het adviesrecht van gemeenten conform het Regeerakkoord. 

Plafond BTW compensatiefonds 
Eind 2016 is er een vereenvoudiging afgesproken naar aanleiding van de gezamenlijke beleidsdoorlichting 
BTW-compensatiefonds (BCF). Deze vereenvoudiging wordt momenteel verder uitgewerkt. Informatie over 
(de gevolgen door) de nieuwe werkwijze van het plafond van het BCF volgt in de meicirculaire 2018. 

Taakmutaties 
Aan het gemeentefonds kunnen afzonderlijke bedragen worden toegevoegd voor nieuwe taken en voor 
intensivering van bestaande taken. Dat leidt tot extra ontvangsten. Ook kunnen afzonderlijke bedragen 
worden uitgenomen voor het geheel of gedeeltelijk vervallen van bestaande taken. Dat zijn kortingen, die 
tot minder middelen leiden. Zowel de groei als de krimp zijn in principe afweegbaar. Vanaf 2019 is het 
integreerbare deel van de integratie uitkering Sociaal domein overgegaan naar de algemene uitkering. 
Mutaties hierin worden vanaf 2019 verrekend als taakmutaties. 



Specificatie taakmutaties (x € Programma 2018 2019 2020 2021 2022 
1.000) 
1. Abonnementstarief Wmo 4 Welzijn, 

gezondheid en zorg 
1.524 1.524 1.524 1.524 

2. Groeiruimte 2019 Wmo 4 Welzijn, 
gezondheid en zorg 

770 770 770 770 

3. Veilig thuis Algemene middelen -180 -360 -360 -552 -552 
4. Wmo 4 Welzijn, 

gezondheid en zorg 
-16 

Totaal taakmutaties -196 1.934 1.934 1.742 1.742 

Ad 1. Abonnementstarief Wmo 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat de huidige eigen bijdragesystematiek Wmo per 1 januari 2019 
wordt vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor een huishouden dat gebruik 
maakt van een Wmo-voorziening. Om deze vereenvoudiging en verlaging te co-financieren, is vanuit het 
Regeerakkoord een bedrag van 143 miljoen euro in 2019 oplopend naar structureel 145 miljoen euro vanaf 
2023 ter beschikking gesteld. In de maartcirculaire 2018 is de toevoeging vooralsnog naar rato verdeeld 
over de gemeenten. Voor Groningen komt de toevoeging vooralsnog uit op een extra bedrag van circa 1,5 
miljoen euro vanaf 2019. Wat het bedrag daadwerkelijk wordt voor Groningen blijkt uit de meicirculaire 
2018. 

Voorstel: De middelen te verrekenen met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg' ter dekking van de 
kosten door invoering van het abonnementstarief Wmo. 

Ad 2. Groeiruimte 2019 Wmo 
In de maartcirculaire is de groeiruimte 2019 voor het sociaal domein toegevoegd. Vanaf 2019 wordt 
landelijk 76 miljoen euro toegevoegd aan het macro budget ter compensatie van volumeontwikkelingen in 
het sociaal domein. Dit bedrag wordt geheel toebedeeld aan de Wmo. Net als bij de groeiruimte 2018 
wordt, voortvloeiend uit de demografische ontwikkeling, geen bedrag verdeeld via het objectieve 
verdeelmodel Jeugd. De toevoeging is in de maartcirculaire vooralsnog naar rato verdeeld over de 
gemeenten. Voor Groningen komt de toevoeging vooralsnog uit op een extra bedrag van circa € 770.000,-
vanaf 2019. Wat het bedrag daadwerkelijk wordt voor Groningen blijkt uit de meicirculaire 2018. 

Voorstel: De middelen te verrekenen met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg' voor het opvangen 
van kosten door volumeontwikkelingen in het sociaal domein. 

Ad 3. Veilig Thuis 
Met de aanscherping van de Wet Meidcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis 
verder geïntensiveerd. Voor de hiermee samenhangende kosten is in het IBP afgesproken dat gemeenten 
deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering worden middelen 
toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang, zodat het geld terechtkomt bij de gemeenten 
die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Veilig Thuis maakt hier onderdeel 
van uit. Het gaat om een bedrag van 11,9 miljoen euro in 2018 oplopend tot 38,6 miljoen euro structureel 
vanaf 2021. 

Voor Groningen leidt de uitname uit het gemeentefonds tot een nadeel van € 180.000,- in 2018, € 360.000,-
in 2019 en 2020, oplopend tot een structureel nadeel van € 552.000,- vanaf 2021. De toevoeging aan de 
decentralisatie uitkering Vrouwenopvang bedraagt circa € 380.000,- in 2018 oplopend tot structureel 1,2 
miljoen euro vanaf 2021 (zie ook ad. 2 bij het onderdeel integratie- en decentralisatie uitkeringen hieronder). 

Voorstel: De kosten van de intensivering van de taak Veilig Thuis wordt door gemeenten zelf betaald uit het 
gemeentefonds. De uitname uit het gemeentefonds van € 180.000,- voor Groningen in 2018 oplopend tot 
structureel € 552.000,- vanaf 2021 komt ten laste van de algemene middelen. 



Ad 4. Wmo 
Uit de maartcirculaire 2018 blijkt dat de Wmo integratie uitkering in 2018 incidenteel met € 16.000,-
neerwaarts wordt bijgesteld. 

Voorstel: De mutatie wordt verrekend met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 
Integratie- en decentralisatie uitkeringen zijn geldstromen binnen het gemeentefonds, die niet via de 
normale verdeelmaatstaven worden verdeeld. Ze hebben een aparte verdeling en een eigen groei. Het geld 
is onderdeel van het gemeentefonds en is daarmee vrij besteedbaar. Het Rijk doet in veel gevallen wel 
onderzoek naar de effecten van de toegekende middelen maar kan het geld niet terugvorderen. Het anders 
inzetten van de middelen dan door het Rijk gewenst zou negatieve consequenties kunnen hebben voor 
eventuele toekenningen in de toekomst. 
De uitkeringen worden centraal verantwoord en kunnen worden doorgegeven aan desbetreffende 
programma's waarop de betreffende taken worden uitgevoerd. Vanaf 2019 is het integreerbare deel van de 
integratie uitkering Sociaal domein overgegaan naar de algemene uitkering. Mutaties hierin zijn vanaf 2019 
taakmutaties. De maartcirculaire 2018 leidt tot de volgende aanpassingen: 

Specificatie integratie- en Deelprogramma 2018 2019 2020 2021 2022 
decentralisatieuitkeringen 
(x€ 1.000) 
1. Verlaging eigen 4 Welzijn, 33 90 62 62 62 
bijdrage beschermd gezondheid en zorg 
wonen 
2. Veilig Thuis 4 Welzijn, 

gezondheid en zorg 
383 1.032 1.087 1.241 1.241 

3. Herindelingsbijdrage 12 College, raad en 
gebiedsgericht 
werken 

36 

Totaal mutaties 452 1.122 1.149 1.303 1.303 

Ad 1. Compensatie verlaging eigen bijdrage beschermd wonen 
In het Regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen ter verlaging van de eigen bijdragen voor 
beschermd wonen en Wet langdurige zorg (Wlz)-cliënten die in een Wlz-instelling wonen. Gemeenten 
worden door het Rijk gecompenseerd voor de eigen bijdragederving die hiervan het resultaat is. Groningen 
ontvangt in dit kader in 2018 € 33.000,- oplopend tot structureel € 62.000,- vanaf 2020. 

Voorstel: De middelen te verrekenen met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg' ter dekking van de 
eigen bijdragederving. 

Ad 2. Veilig Thuis 
Met de aanscherping van de Wet Meidcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis 
verder geïntensiveerd. Voor de hiermee samenhangende kosten is in het IBP afgesproken dat gemeenten 
deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering worden middelen 
toegevoegd aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang, zodat het geld terechtkomt bij de gemeenten 
die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Veilig Thuis maakt hier onderdeel 
van uit. Het gaat om een bedrag van 11,9 miljoen euro in 2018 oplopend tot 38,6 miljoen euro structureel 
vanaf 2021. 

Voor Groningen leidt de uitname uit het gemeentefonds tot een nadeel van € 180.000,- in 2018, € 360.000,-
in 2019 en 2020, oplopend tot een structureel nadeel van € 552.000,- vanaf 2021 (zie ook ad. 3 bij het 
onderdeel taakmutaties hiervoor). De toevoeging aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang bedraagt 
circa € 380.000,- in 2018 oplopend tot structureel 1,2 miljoen euro vanaf 2021. 

Voorste/; Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente worden de mutaties verrekend met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Ad 3. Herindelingsbijdrage 
Bij de begroting 2018 is een inschatting gemaakt van de herindelingsbijdrage die vanuit het rijk wordt 
ontvangen in 2018 in verband met de gemeentelijke herindeling. De definitieve bijdrage over 2018 valt € 
36.000,- hoger uit (totaal € 744.000,-). 



Voorstel: De extra bijdrage van €36.000,- in 2018 wordt verrekend met programma '12 College, raad en 
gebiedsgericht werken' ter dekking van de kosten die worden gemaakt voor de herindeling. 

Sociaal domein i.r.t. grenscorrectie Meerstad 
In het voorstel over de decembercirculaire 2017 bent u geïnformeerd dat de verhoging van de uitkering 
voor het Sociaal domein als gevolg van de grenscorrectie Meerstad pas per 2019 wordt verwerkt^. De 
geraamde opbrengsten van jaarlijks € 408.000,- in 2017 en 2018 worden dus teruggedraaid en niet 
gerealiseerd. Het nadeel over 2017 is verwerkt in de jaarrekening 2017. Met de begrotingswijziging bij dit 
voorstel wordt het nadeel voor 2018 van € 408.000,- verrekend met het inhoudelijke programma. Dit leidt 
binnen de zorgkosten in het sociaal domein tot een nadeel van € 408.000,-, omdat bij de 
begrotingsvoorbereiding 2018 met dit bedrag geen rekening is gehouden. 

Begrotingswijziging 
Al bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de volgende begrotingswijziging voor de jaarschijf 2018: 

Begrotirïgswijziging 2018 
TEffecten maartcircuiaire 

i i . 
Betrokken directie{s) Conceinposten, DM0, Concemstar 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

EfTeclen maartcircuiaire Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

Raad, 27 juni 2018 

ExplcHtatie 

Bedragen i 1.000 euro 

Pj?*lP.'!?.fiIl*!?l'P? 
04 2 Passende ondersteuning en zorg 

PL*'.SJ?.'?1'?* 
04 Welajn, gezondheid en zorg 
04 Welajn, gezondheid en zorg 

Directie I/S Lasten 
Saldo voor Saldo n i 

Balen rcs. mut. Toev.res. Onttr. rcs. rcs. mul. Pj?*lP.'!?.fiIl*!?l'P? 
04 2 Passende ondersteuning en zorg 

PL*'.SJ?.'?1'?* 
04 Welajn, gezondheid en zorg 
04 Welajn, gezondheid en zorg 

Maatschappelijke Ontwikkeling 
Maatschappebjke Ontwikkeling 

I -424 -33 391 391 
04 2 Passende ondersteuning en zorg 

PL*'.SJ?.'?1'?* 
04 Welajn, gezondheid en zorg 
04 Welajn, gezondheid en zorg 

Maatschappelijke Ontwikkeling 
Maatschappebjke Ontwikkeling I 383 -383 -383 

12 1 CoDege en Raad 12 College, raad en gebiedsgericht werken Concernstaf I 36 -36 -36 
13 1 Algem ink & post onvoorzien 13 Algemene inkcïmsten en post onvoorzien Concern^Mten I 28 28 28 13 Algemene inkcïmsten en post onvoorzien 

Inhoudelijk toelichting op Je begrotingswijziging 
Zie inhggend voorstel 

Vervolg 

Bovenstaande ontwikkelingen worden meegenomen in de actuele begroting 2018, de 
voortgangsrapportages en worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2019. 

Lange Termijn Agenda 

Dit betreft een extra gemeentefondscirculaire die niet is opgenomen op de lange termijn agenda. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 

^ Bij de verwerking van de grenscorrectie Meerstad zijn we er van uitgegaan dat de integratie uitkering Sociaal 
domein per 1 januari 2017 naar rato zou stijgen (jaarlijks € 408.000,-). Deze verhoging is ook al aan de 
inhoudelijke programma's toegevoegd. Naar nu blijkt werkt de grenscorrectie pas door in de integratie uitkering 
Sociaal domein vanaf de jaarschijf 2019. 


